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JAN KOCHANOWSKI

Pieśń VII¹
Boda ci złe dni²! Nie chcesz mię miłować,
Bych sie czuł³, mógłci bych uż poǳiękować.
Biadaż mnie na cię⁴, to mnie głowę psu esz;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz.
Przypatru ąc sie twe cudne postawie⁵,
Drugi by przysiągł, iżeś mu uż prawie⁶.
Biadaż mnie na cię, to mnie głowę psu esz⁷;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz⁸.
Nie obiecu esz, ani też odmawiasz,
Jeno mię słowy próznemi zabawiasz.
Biadaż mnie na cię, to mnie głowę psu esz;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz.
Wszytko⁹ sie boisz, ano nie masz kogo,
Nie każdyć kąsa, co to patrza srogo.
Biadaż mnie na cię, to mnie głowę psu esz;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz.
Mam z sobą więce niż dosyć kłopota,
A wszystko mi sie zda, że ciągnę kota¹⁰.
Biadaż mnie na cię, to mnie głowę psu esz;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz.
Nie karmże mię uż tą naǳie ą dale ,
Racze mi powieǳ: «Mó miły, nie szale !»
Biadaż mnie na cię, to mnie głowę psu esz;
Inacze nie wiem, eno mię czaru esz.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w utworze est
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]
²Bodaj ci złe dni (starop.) — Boda (pierwotne: „Bóg da ”) ci się źle powoǳiło! [przypis redakcy ny]
³bych sie czuł (starop.) — gdybym miał rozum w głowie. [przypis redakcy ny]
⁴Biadaż mnie na cię (starop.) — biada mi z tobą. [przypis redakcy ny]
⁵cudna postawa (starop.) — ǳiwne zachowanie się (por. cudaczny: ǳiwny). [przypis redakcy ny]
⁶iżeś mu już prawie (starop.) — że mu uż sprzy asz. [przypis redakcy ny]
⁷psuć głowę (starop.) — kłopotać, absorbować. [przypis redakcy ny]
⁸Inaczej nie wiem, jeno mię czarujesz (starop.) — tylko tak to mogę po mować, że mnie oczarowu esz,
kokietu esz [przypis redakcy ny]
⁹wszytko (starop.) — tu: wszystkiego. [przypis redakcy ny]
¹⁰ciągnę kota (starop.) — wystawiam się na pośmiewisko (zob. przyp. do Pieśni świętojańskiej o Sobótce, Panna
). [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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